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Komunikat prasowy 

Wniosek o arbitraż związany z niewykonanym zobowiązaniem 
przez rumuńskiego partnera  

Jersey, Wyspy Normandzkie, 22 października 2020 r. – Serinus Energy plc (dalej: „Serinus”, „SEN” 

lub „Spółka”) (AIM: SENX, GPW: SEN) informuje, że złożyła wniosek o arbitraż w Sekretariacie 

Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej (dalej: „ICC”). Wniosek 

dotyczy byłego partnera Spółki we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym na koncesji Satu Mare 

(dalej: „Koncesja”) w Rumunii, tj. spółki Oilfield Exploration Business Solutions S.A. (dalej: „OEBS”). 

Spółka ubiega się w nim o stwierdzenie przez trybunał arbitrażowy, że jest w pełni uprawnionym 

właścicielem 40-procentowego udziału w Koncesji (dalej: „40-procentowy Udział”), przypadającego 

wcześniej na OEBS. Spółka wniosła ponadto o wydanie postanowienia zobowiązującego OEBS  

do dokonania wszelkich niezbędnych czynności formalnoprawnych w celu przeniesienia  

40-procentowego Udziału na Serinus w związku z niewykonaniem przez OEBS zobowiązań umownych 

wynikających z zawartej umowy operacyjnej (ang. Joint Operating Agreement; dalej: „JOA”).  

 

Jak Spółka wcześniej informowała, w grudniu 2016 r. OEBS doręczono zawiadomienie o wystąpieniu 

przypadku naruszenia (dalej: „Zawiadomienie o Naruszeniu”) w związku z niedokonaniem przez OEBS 

płatności w wysokości 978 445 USD z tytułu Rozliczenia Wspólnego Przedsięwzięcia, które zostało 

przesłane do OEBS w dniu 18 listopada 2016 r. Termin wymagalności zobowiązania upływał  

29 listopada 2016 r. Mimo otrzymania Zawiadomienia o Naruszeniu OEBS nie usunęła naruszenia  

w przewidzianym w JOA Terminie na Usunięcie Naruszenia. Zgodnie z wyraźnymi postanowieniami 

JOA, po bezskutecznym upływie Terminu na Usunięcie Naruszenia, OEBS zobowiązana była  

do przeniesienia należącego do niej 40-procentowego Udziału na rzecz Serinus Energy Romania S.A. 

W dniu 17 sierpnia 2017 r. Spółka przekazała OEBS zawiadomienie o uznanym przeniesieniu udziałów 

(dalej: „Zawiadomienie o Uznanym Przeniesieniu Udziałów”) na podstawie JOA. W Zawiadomieniu  

o Uznanym Przeniesieniu Udziałów poinformowano OEBS, że należący do niej dotychczas  

40-procentowy Udział został uznany za przeniesiony na rzecz Serinus Energy Romania S.A. zgodnie  

z warunkami JOA oraz że OEBS zobowiązana jest do niezwłocznego dokonania wszelkich czynności 

niezbędnych do nadania mocy prawnej przeniesieniu 40-procentowego Udziału, w tym do uzyskania 

wszelkich zgód i zatwierdzeń ze strony właściwych organów administracji publicznej, a także  

do podpisania wszelkich dokumentów i podjęcia wszelkich innych działań, jakie mogą być konieczne  

w celu dokonania szybkiego i wiążącego przeniesienia Udziału w Koncesji. Zgodnie z warunkami JOA 

po przekazaniu Zawiadomienia o Naruszeniu oraz Zawiadomienia o Uznanym Przeniesieniu Udziałów 

Serinus objęła pod względem biznesowym 100% udziałów w Koncesji.  

 



 
 

Spółka zawiadomiła Krajową Agencję ds. Zasobów Mineralnych w Rumunii (ang. National Agency for 

Mineral Resources; dalej: „NAMR”) o niedotrzymaniu warunków JOA przez OEBS i udzieliła NAMR 

wymaganych gwarancji co do realizacji pełnego zakresu obowiązkowych prac wynikających z warunków 

Koncesji. Ponadto Spółka przekazała swoje stanowisko w powyższej sprawie właściwym organom 

podatkowym w Rumunii. Spółka zachowuje prawo do 100% zobowiązań i korzyści związanych  

z działaniami komercyjnymi prowadzonymi w ramach Koncesji. 

 

Na dzień publikacji niniejszego komunikatu OEBS nie wypełniła zobowiązania umownego  

do formalnego przeniesienia 40-procentowego Udziału na Serinus. NAMR odmówiła rejestracji Serinus 

Energy Romania S.A. jako właściciela 40-procentowego Udziału, uzasadniając swoją decyzję brakiem 

podpisu w imieniu OEBS pod wnioskiem o zatwierdzenie przeniesienia. W związku z tym konieczne 

było złożenie Wniosku o Arbitraż w celu rozstrzygnięcia powyższego sporu i wyegzekwowania od OEBS 

realizacji zobowiązań wynikających z JOA. 

O dalszym rozwoju sytuacji Spółka będzie informować w kolejnych komunikatach. 

O Serinus 

Serinus jest międzynarodową spółką zajmującą się poszukiwaniami i produkcją ropy naftowej oraz 
gazu, posiadającą projekty w Tunezji oraz Rumunii i będącą ich operatorem.  

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Serinus (www.serinusenergy.com)   
lub kontaktując się z:  
 

Serinus Energy plc  

Jeffrey Auld, Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) 

Andrew Fairclough, Dyrektor Finansowy (CFO) 

Calvin Brackman, Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii 

+44 208 054 2859 

WH Ireland Limited 

(Autoryzowany Doradca i Wspólny Makler) 
Katy Mitchell 
Harry Ansell (Makler) 

Lydia Zychowska 

+44 207 220 1666 

Arden Partners plc 

(Wspólny Makler) 

Paul Shackleton / Dan Gee-Summons (Corporate Finance) 

Fraser Marshall (Equity Sales) 

+44 207 614 5900 

   Camarco 
(Finansowy PR - London) 
Billy Clegg 
Owen Roberts 

+44 203 781 8334 

 
TBT i Wspólnicy 
(Finansowy PR - Warszawa) 
Katarzyna Terej 

+48 602 214 353  

Tłumaczenie: Niniejsza informacja prasowa została przetłumaczona na język polski z oryginału w języku angielskim.  

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements) - Niniejsza informacja może zawierać stwierdzenia 
dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych 
działań, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że Spółka uznaje założenia zawarte  



 
 

w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne na chwilę obecną, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych 
stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą 
się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić 
ukończenie spodziewanych prac nad projektami Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych 
i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja 
finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również sytuacja na rynku ropy naftowej i gazu, finansowym, polityczna   
i gospodarcza sytuacja na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione 
w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych 
wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić 
od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji  
lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji 
niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa. 

 

 


